
 

זה התחיל בכיתה ז' בחטיבת בייניים. הייתי ילדה סגורה, ביישנית וחסרת 
החוסר ביטחון התחזק ביטחון מאוד. כשאני נזכרת בתקופה של כיתה ז' 

יום אחד באמצע שנת הלימודים, הייתי תורנית של  מאוד מסיבות שונות.
הכיתה עם עוד ילד שהיה אז "ידיד" ממש טוב שלי. הוא היה בא אליי 
הרבה והיה אצלנו בבית כמו בן בית. נשארנו בסוף היום לנקות כשכל 
הילדים הלכו הביתה כי זה היה תפקידינו בתור התוורנים. רק אני והוא 

יון הוא ניגש אליי והתחיל ללטף אותי ביד. היינו בכיתה. תוך כדי הניק
לא הבנתי בכלל  31הזזתי את היד ואז הוא ניגש אליי שוב ושוב ליטף את היד. הייתי בת 

המשכנו לנקות את הכיתה ואז הוא שאל אותי אם אני יודעת מזה כוס? שמשהו עומד לקרות. 
זין. לא עניתי לו. ואז הוא ניגש אמרתי לו שלא. ואז הוא שאל אותי אם אני יודעת מזה זיון ומזה 

לא רציתי והרגשתי אליי ואמר לי שהוא יעשה לי משהו נעים. הוא התחיל ללטף לי את האוזן. 
הוא אמר לי שזה בסדר מה שהוא עושה ולא לדאוג.  מאוד לא נוח. לא אמרתי כלום כי קפאתי.

תי אם אני רוצה הוא לקח אותי והצמיד אותי לקיר ושאל או שתקתי ולא אמרתי לו כלום.
כל כך לא הבחנתי בסכנה, לא כי רציתי ונהנתי אלא כי הייתי שאחרי בית ספר הוא יבוא אליי. 

הוא בא אליי אחרי בית הספר ואני זוכרת שהוא ילדה חסרת ביטחון ומאוד ביישנית ותמימה. 
אל התעקש לסגור את הדלת בחדר. הוא נישק אותי וביקשתי ממנו שיפסיק. הוא הפסיק ואמר 

אני כותבת את הסיפור  הייתי קפואה.תדאגי זה משהו כיף ואז התחיל לנשק אותי שוב ושוב. 
 ואני כולי מתכווצת!

 

זה התחיל בכיתה ז' בחטיבת בייניים. הייתי ילדה סגורה, ביישנית וחסרת 
החוסר ביטחון התחזק של כיתה ז' ביטחון מאוד. כשאני נזכרת בתקופה 

יום אחד באמצע שנת הלימודים, הייתי תורנית של  מאוד מסיבות שונות.
הכיתה עם עוד ילד שהיה אז "ידיד" ממש טוב שלי. הוא היה בא אליי 
הרבה והיה אצלנו בבית כמו בן בית. נשארנו בסוף היום לנקות כשכל 

התוורנים. רק אני והוא  הילדים הלכו הביתה כי זה היה תפקידינו בתור
היינו בכיתה. תוך כדי הניקיון הוא ניגש אליי והתחיל ללטף אותי ביד. 

לא הבנתי בכלל  31הזזתי את היד ואז הוא ניגש אליי שוב ושוב ליטף את היד. הייתי בת 
המשכנו לנקות את הכיתה ואז הוא שאל אותי אם אני יודעת מזה כוס? שמשהו עומד לקרות. 

לא. ואז הוא שאל אותי אם אני יודעת מזה זיון ומזה זין. לא עניתי לו. ואז הוא ניגש אמרתי לו ש
לא רציתי והרגשתי אליי ואמר לי שהוא יעשה לי משהו נעים. הוא התחיל ללטף לי את האוזן. 

הוא אמר לי שזה בסדר מה שהוא עושה ולא לדאוג.  מאוד לא נוח. לא אמרתי כלום כי קפאתי.
הוא לקח אותי והצמיד אותי לקיר ושאל אותי אם אני רוצה  י לו כלום.שתקתי ולא אמרת

כל כך לא הבחנתי בסכנה, לא כי רציתי ונהנתי אלא כי הייתי שאחרי בית ספר הוא יבוא אליי. 
הוא בא אליי אחרי בית הספר ואני זוכרת שהוא ילדה חסרת ביטחון ומאוד ביישנית ותמימה. 

א נישק אותי וביקשתי ממנו שיפסיק. הוא הפסיק ואמר אל התעקש לסגור את הדלת בחדר. הו
אני כותבת את הסיפור  הייתי קפואה.תדאגי זה משהו כיף ואז התחיל לנשק אותי שוב ושוב. 

 ואני כולי מתכווצת!
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